
KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)

Predávajúci:

Obchodné meno: OBEC Prašice 

IČO: 00310964

Sídlo: l.mája 142/142 , 956 22 Prašice 

D IČ :2021315538

za ktorú koná: Erika Nemešová -  starostka obce 

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci:

Meno: Peter Grežďo

Bydlisko : Žalmanova 1365/14 , 956 22 Prašice 

Rod.č. :

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej “predávajúci” a “kupujúci" spolu ako “zmluvnéstrany’*)

Článok I 

Predmet Zmluvy

1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom uvedeného motorového vozidla :

Druh vozidla: Nákladné vozidlo špeciálne

Továrenská značka, typ: PRAGA V3S - fekál 

Farba: šedá

VIN (č. karosérie/podvozku): 6223188

2. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho predať a odovzdať kupujúcemu 

predmet kúpy uvedený v čl. 1 bode 1 tejto zmluvy a záväzok kupujúceho prevziať uvedený 

predmet kúpy a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok 

a spôsobom uvedenom v tejto zmluve.



3. Vozidlo je dočasne vyradené z evidencie vozidiel do 18.3.2024 a tabuľky s evidenčným 

číslom a osvedčenie o evidencii vozidla odobral Dopravný inšpektorát Topoľčany.

4. Poškodenia : vozidlo je momentálne nepojazdné a s technickým stavom bol kupujúci 

oboznámený.

Článok II 

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene v celkovej výške 500 Eur (slovom: päťsto EUR).

2. Kupujúci zaplatil Predávajúcemu kúpnu cenu dojednanú v či. II bode 1 tejto zmluvy 

v hotovosti pri podpise tejto zmluvy, čo predávajúci potvrdzuje svojim podpisom tejto 

zmluvy.

3. Predávajúci je povinný pri podpise tejto zmluvy odovzdať kupujúcemu vozidlo, kľúče od 

vozidla v počte 1 kusov, a príslušné doklady, najmä osvedčenie o evidencii (technický 

preukaz); doklad o kontrole originality; servisnú knižku, a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú 

k predmetu kúpy.

Článok III 

Ďalšie práva a povinnosti

1. Technický stav motorového vozidla zodpovedá veku a stavu motorového vozidla pri bežnom 

používaní podľa odjazdených km.

2. Vlastnícke právo k predávanému motorovému vozidlu (vrátane výbavy) prechádza na 

kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a odovzdaním a prevzatím vozidla.

3. Kupujúci prehlasuje, že si predmetné vozidlo prezrel, bol oboznámený so stavom vozidla,, 

a že jeho stav pri vonkajšej obhliadke zodpovedá stavu uvedenému v bode čl. I bode 4 tejto 

zmluvy.



Článok IV 

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise 

pre každú zo zmluvných strán.

2. Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

3. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú naďalej v platnosti, pričom za neplatné bude 

možné považovať len to ustanovenie, ktorého sa dôvod neplatnosti týka. V prípade 

neplatnosti ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenie nahradiť novým, 

ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a zároveň bude zodpovedať účelu tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na uzavretie tejto kúpnej zmluvy. Pred 

podpisom tejto zmluvy si ju  prečítali, obsahu porozumeli a plne s ním súhlasia. Na znak 

svojej vôle byť viazaní touto zmluvou ju  vlastnoručne podpisujú.

6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím 

obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok

V Prašiciach dňa 18.11.2019

Kupujúci
\.


